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Krampner Ferenc, aki már négyéve-
sen színházat játszott, Kiss Ferenc-
tõl, a kiváló, 1945 után politikai
okokból mellékvágányra állított szí-
nésztõl kapta a Kállai nevet. A szín-
mûvészeti akadémiát 1944-ben, 19
évesen kezdte, de sosem fejezte be,
inkább játszott. Huszonegy évesen
például Rómeót � a szakma és a kö-
zönség egyaránt felfedezte. Volt
Bánk és Petúr, Noszty Feri, Tartuffe
és Orgon, Falstaff, dr. Stockmann
(Ibsen A nép ellensége címû darabjá-
ban), és igazi fõszerepet csinált
Gogol Revizorjában a polgármester
alakjából. Megannyi szerepet, sorsot
átélt és eljátszott � csupán színpadi
szerepeinek felsorolása 12 könyvol-
dalt tesz ki.

A moziba járók leginkább mint
A tanú Pelikán Józsefére emlékeznek
rá, pedig minden idõk egyik leg-
nagyobb filmszínészi alakítását
nem(csak) ebben filmben nyújtotta,
hanem Szász Péter Szépek és bolondok
címû mozijában Ivicz Istvánként.
A magyar közönség alig vette észre
a filmet és benne Kállait, de a nem-
zetközi filmes világ 1977-ben a leg-
jobb férfiszínész díját ítélte meg érte

Teheránban. (Ne tessék mosolyog-
ni, a hetvenes években a teheráni
fesztivál a világ egyik legfontosabb
filmes seregszemléje volt!) Ahogy
akkoriban Magyarországon ilyen
esetben gyakran elõfordult, Kállai
ezután évekig nem kapott filmes sze-
repet. Négyszer terjesztették fel
Kossuth-díjra, mire sikerült elérni,
hogy Aczél György az utolsó pilla-
natban ne húzza ki a nevét a kitünte-
tettek listájáról.

Valamikor az 1980-as években
egy többszereplõs haknin a kultúr-
ház igazgatónõje, midõn osztogatta
a gázsit a mûvészeknek, ránézett
Kállai Ferencre, és azt kérdezte:
�Maga melyik?� Igaz, Kállai ekkor
még nem volt a nemzet színésze,
csupán a Nemzeti Színház örökös
tagja, Kossuth-díjas, a Szépek és Bo-
londok és A tanú révén nemzetközi-
leg is megbecsült színész, a �kul-
túrosnõt� viszont az egész település
ismerte és elismerte. Helyükre kell
tenni ezeket a csepûrágókat. Nem
mehetnek be csak úgy például egy
tévé székházába anélkül, hogy iga-
zolnák magukat, ahol még �Pongó
mûvész úr� is mindig felmutatja a
belépõcéduláját.

De hiába, ez az izgága színházi
szakma már csak ilyen. Kibrusztolja,
hogy legnagyobb mûvészeink meg-
kapják a nemzet színésze elismerést,
és még könyvet is készítenek róluk.
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Mint most a Budapest Print Kiadó
A Nemzet Színészei címû sorozatá-
ban Kállairól. Szigethy Gábor a
színházi, Gervai András a filmszíné-
szi életmûvet dolgozta fel, alaposan,
olvasmányosan, a kortárs kritikák-
ból is bõségesen idézve. Bóta Gábor
kiváló interjúkat készített a színész-
szel, feleségével és a család egyik ba-
rátjával. Szinte (tényleg csak szinte?)
mindent megtudhatunk Kállai Fe-
rencrõl. A színészrõl és az emberrõl
egyaránt. Tabuk nélkül, esendõségét
sem takargatva. Például hogy nyi-
tott házasságban él(t). Ez a korsza-
kos jelentõségû mûvész imádja a nõ-
ket és imádja a feleségét is. Mara asz-
szony pedig elfogadta, hogy így van.
Kállai Ferenc rendkívül szerencsés
ember. Azt csinálhatta egész életé-
ben, amit a legjobban szeret: ját-
szott. És mindvégig ott áll mellette a
társ, aki a szerepeivel gyötrõdõ szí-
nészt és a nõket faló férfit is elfogad-
ta, támogatta a kezdetektõl. Irigyel-
ném is Kállai Ferencet, de a zsenikre
hiába vagyunk irigyek. Ezért inkább
örülök, hogy volt és van nekünk. És
örülök, hogy ez az alapos, fotókkal
gazdagon illusztrált könyv megje-
lent róla.

CSILLAG ISTVÁN

(Budapest Print Kiadó, Budapest, [2003],
388 oldal, ármegjelölés nélkül)

AA  PPééccssii  MMûûhheellyy  nnaaggyy
kkééppeesskköönnyyvvee

Meghatározó jelentõségû, reprezen-
tatív képzõmûvészeti albumot jelen-
tetett meg a pécsi székhelyû Ale-
xandra Kiadó a szélesebb értelmisé-
gi közvélemény elõtt is alig ismert
neoavantgárd képzõmûvészeti cso-
portról, a Pécsi Mûhelyrõl. A köny-
vet forgatva a témától nem idegen-
kedõ, a rendszerváltást megelõzõ
három évtized magyar mûvészeti
életét valamennyire ismerõ nézõ
örömmel nyugtázhatja, hogy végre
olyan � nem mellékesen, gyönyörû
kiállítású � kötetet tarthat a kezében,
amelynek ezernél több fekete-fe-
hér és színes képe is megerõsíti azt
az elõfeltevését, hogy az under-
ground és a neoavantgárd jegyében
létrejött fontos alkotások nem csak
egy szûk � idõközben igen ismertté
tett � fõvárosi mûvészcsoport tevé-
kenységéhez köthetõek, hanem va-
lójában egymással párhuzamosan
zajlottak a korszak jelentõs magyar
mûvészeti eseményei Párizsban, Új-
vidéken, Kolozsvárott, Pécsett és
még több hazai nagyvárosban. A Pé-
csi Mûhely albuma elemi erejû bizo-
nyítéka annak, hogy óriási szükség
lenne a hatvanas�kilencvenes évek
között tevékenykedõ progresszív
mûvészcsoportok nagy retrospektív
kiállításaira és katalógusaira (hason-
lóan a Vajda Lajos Stúdió Mûcsar-
nok-beli kiállításához), a megrende-
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